
 

A União Gaúcha dos Estudantes informa que já esta recebendo as solicitações para confecção da carteira da 
UGES 2015 - CIE - Carteira de Identidade Estudantil para os estudantes do ensino Fundamental, Médio, Técnico, 
Profissionalizantes e Pré – Vestibular, abaixo segue informação sobre o Passe Livre Estudantil e sobre a Carteira 
da UGES / Meia -Entrada. 

 

CARTEIRA UGES 2015 
DOCUMENTO VÁLIDO PARA O BENEFICIO DA MEIA- ENTRADA 

 E PARA CADASTRO NA PREFEITURA NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 
 

Quem tem direito ao Passe Livre Estudantil: estudantes que comprovarem renda per capita de até 1,5 salário 
mínimo, que residam em uma cidade, mas estuda em outra. 
 

Documentos necessários para o cadastro do Passe Livre Estudantil na Prefeitura de sua cidade: 
 a) Preencher ficha de inscrição na Prefeitura. 
b) 1 foto 3X4. 
c) Cópia CPF do Estudante 
d) Cópia Carteira de identificação estudantil, expedida pela União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas* (UGES 
– Estudantes de ensino Fundamental, Médio, Técnico, Profissionalizantes e Pré - Vestibular) e União Estadual de 
Estudantes  
e) Cópia do documento de identificação. 
f) Cópia do comprovante de matrícula e comprovante dos dias de aula e período de inicio e término do curso. 
g) Cópia do comprovante de residência com data de emissão de no máximo 90 dias. 
h)Comprovante de renda do beneficiário e de todos os membros do grupo familiar.  
 

* Como os estudantes podem solicitar a carteira da UGES, documento obrigatório para estudantes do 
nível Fundamental, Médio, Técnico, Profissionalizantes e Pré – Vestibular para cadastramento no Passe Livre 
Estudantil. 
 

Para solicitar a Carteira da UGES, os estudantes podem acessar o site da UGES (www.uges.org.br) realizar seu 
cadastro e receber na sua casa a carteira através dos correios ou também poderão encaminhar toda a 
documentação citada abaixo pelos correios ou pessoalmente para Av. Desembargador André da Rocha, 216-
Centro; CEP: 90050-160 - Porto Alegre -RS. 
  

Documentos para a Carteira da UGES 2015: 
•       Preencher a ficha de inscrição. 
•       1 foto 3X4. 
•       Atestado Escolar (ou atestado de matrícula para 2015). 
•       Cópia do Comprovante de residência. 
•       Comprovante de deposito da Taxa de confecção R$ 17,30. 
  

A taxa de R$17,30, referente a confecção da Carteira deverá ser depositada no Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul - Banrisul, Ag: 0040 - C/C: 06.182559.0.9 e comprovante devera ser scaneado e encaminhado junto com 
restante da documentação. 
 

Observação: Para solicitar a carteira acesse o link abaixo, tenham seus documentos já digitalizados, é muito 
fácil e rápido e recebam em sua casa sua carteira da UGES 2015. 
http://uges.infoestrada.com/Register.aspx?Entrada=2 

Nossa presidente da UGES, Letícia Moreira, destaca a importância da Carteira de Identidade 
Estudantil: "Vamos fortalecer, melhorar e ampliar o Passe Livre Estudantil. A carteira da UGES também possui um 
importante benefício garantido por lei, sancionado no dia 01 de dezembro de 2014 que foi o beneficio da meia- 
entrada TODOS os dias”. 
 Para mais informações consulte-nos procurando o departamento de carteira, pelo do telefone: (51) 3372-4178. 

 

http://uges.infoestrada.com/Register.aspx?Entrada=2

